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Specialtidningen för egenvård

Naturligt om hälsa är specialtidningen för egenvård och finns
både som nät- och papperstidning.
Som annonsör når du över 150 000 läsare, i huvudsak kvinnor i åldersgruppen
30–60 år som, enligt vår undersökning, är hälsomedvetna och särskilt intresserade
av kost, alternativmedicin, motion och skönhetsvård.
Vår undersökning gav även information om att vår läsekrets tycker att annonserna är väl
anpassade till vad de är intresserade av. Majoriteten läsare genomför också ofta köp utifrån
annonsinformationen i tidningen.
Tidningen distribueras till prenumeranter, vårdcentraler, företagshälsor, läkarmottagningar,
hälsobutiker samt till Pressbyråns – och PressStops butiker i hela landet.
Vi skriver om det mesta och det bästa om egenvård, kropp och själ.
• Bilagor offereras
• Specialformat mottas och offereras
• För annonsering på webben se särskild prislista
Träffa rätt med Naturligt om hälsa!

Ur tidningen

Vid frågor kontakta:
Malou Thorell 0707-67 44 55
malou@maloumedia.se

Lena Götrich Chefredaktör

Naturligt om hälsa är en mycket aktiv tidning i den meningen att vi i varje utgåva har
utlottningar av kvalitetsprodukter, prenumerationserbjudanden,
”skriva den bästa insändaren” mm.

ANNONSPRISLISTA FÖR 2016
ANNONSBOKNING
Malou Thorell

om halsa

Naturligt

malou@maloumedia.se
Mobil. 0707-67 44 55

Lena Götrich
lena.gotrich@scantype.se
Mobil. 0705-78 27 90
Tel. 08-663 55 30

UPPSLAG

41 000:-

410 x 255 mm
(utfallande 434 x 275 mm
+ minst 3 mm skärsmån)

HELSIDA

21 500:-

195 x 255 mm
(utfallande 217 x 275 mm
+ minst 3 mm skärsmån)

HALVSIDA

12 500:-

95 x 255 mm (stående)
195 x 125 mm (liggande)

KVARTSSIDA 1/4

7 500:9 000:-

95 x 125 mm (stående)
195 x 65 mm (liggande) Rink

45 000:23 500:32 500:-

Annan begärd
placering + 10 procent

FÖRSTA UPPSLAG
SIDAN 2
BAKSIDAN
DIGITAL ANNONSÖVERFÖRING

VILLKOR

Adress:
Konto:
Lösenord:

Avbokning av annons kan inte göras senare än
två veckor före materialdag.
Betalningsvillkor: 15 dagar netto.

ftp1.v-tab.se
scantype
h4l5a

UTGIVNINGSDAGAR UNDER 2016
Nummer		
1
14 mars
		
2
23 maj
		
3
26 september
		
4
12 december

BILAGOR OFFERERAS

En aktiv hemsida med både redan publicerade artiklar och nya artiklar finns
tillgänglig för läsarna. Här kommer man också ha möjlighet att annonsera.
En prislista för denna annonsering skickas ut separat.

